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. CASA NOVA
RUBINHO CONFIRMA ACERTO COM
A KV RACING PARA CORRER
NA FÓRMULA INDY {pág 16}

Rumo a 2014

Construção da ponte sobre o Dilúvio, que travava duplicação da Beira-Rio, será autorizada hoje {pág 02}

Saúde ganha nota
6,5 em Porto Alegre

Índice de Desempenho do SUS, lançado ontem pelo governo federal, indicou que capital é a quarta do país
mais bem avaliada num conjunto de 24 indicadores Nota média do RS foi de 5,9 Estado ocupa a terceira
colocação no ranking de satisfação do IDSUS, que será calculado a cada três anos a partir de agora {pág 06}

Projeto dos
70 km/h 
é retirado 

Câmbio faz IOF
subir de novo 
Medida taxa empréstimos
de empresas no exterior
para reduzir entrada de
dólares no país {pág 07}

Câmara quer
mais ciclovias
Vereadores lembram que plano
cicloviário não tem sido aplicado
pela EPTC {pág 02}

Vereador decidiu ‘reavaliar’
proposta depois que EPTC
rejeitou alteração Autor vai
propor uma audiência pública
sobre o tema {pág 04}

GABRIELA DI BELLA/METRO

LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO

GARCÍA LORCA 
EM CENA NO

TEATRO 
DO SESC {pág 14}

Mín 17°C
Máx 26°C

PORTO ALEGRE
Sexta-feira, 
2 de março de 2012

Edição nº 85, ano 1
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02 porto alegre

Radar móvel 

Hoje, o radar mó-
vel da EPTC estará
nas seguintes vias:
Juca Batista
Aparício Borges
Salvador França
Padre Cacique
Borges de Medeiros
Pinheiro Borda

O jornal Metro circula em 22 países e tem alcance diário superior a 20 milhões de 
leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação e da 
Metro Internacional. É publicado e distribuído gratuitamente de segunda a sexta em 
São Paulo, ABC paulista, Santos, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte 
e Porto Alegre, somando mais de 440 mil exemplares.

Editado e distribuído por SP Publimetro 
S/A. Endereço: rua Delfino Riet, 183, Santo 
Antônio, 90660-120, Porto Alegre, RS. 
O jornal Metro é impresso no 
Grupo Sinos S/A.
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Metro Brasil. Presidente: Cláudio Costa Bianchini. 
Diretor de Redação: Fábio Cunha (MTB: 22.269). Diretor Comercial e Marketing: Carlos Eduardo Scappini. 
Diretora Financeira: Sara Velloso. Diretor de Operações: Luís Henrique Correa.

Metro Porto Alegre. Gerente Executivo: Luís Grisólio.  Editor Executivo: Flávio Ilha (MTb 6068/RS).  
Coordenador de Redação: Irineu Masiero.  Editor de Arte: Cláudio Machado. Gerente Comercial 
Nacional: Ricardo Adamo. Grupo Bandeirantes de Comunicação RS. Diretor Geral: Leonardo Meneghetti. 

Telefones: 
051/2101.0471 (redação)
051/2101.0302 (comercial)

A tiragem e distribuição 
desta edição de 40.000 
exemplares são 
auditadas pela BDO.

O Banco de Leite do

Hospital Fêmina

necessita de doações de

leite humano. Podem

doar mães saudáveis em

fase de amamentação

com leite excedente.

Interessadas entrar em

contato pelos telefones

3314-5362 e 3314-5353,

de segunda a sexta-

feira, das 7h às 23h. Por

meio de parceria com os

Bombeiros, o leite pode

ser recolhido na

residência da doadora.

METRO POA

Hospital pede
leite materno

Câmara cobra receita de
multas para as ciclovias

EPTC deveria investir 20% da arrecadação de infrações em obras, segundo lei

Infraero prevê
novo terminal
em dez anos
AEROPORTO. A Infraero –
estatal que administra
os principais aeroportos
brasileiros – prevê que
Porto Alegre, Salvador e
Recife precisarão de no-
vos terminais dentro de
dez anos, afirmou on-
tem o presidente da em-
presa, Gustavo do Vale.
Segundo ele, nesse mes-
mo prazo os aeroportos
de Curitiba e Confins
(MG) terão de ampliar
sua capacidade, com no-
vas pistas, por exemplo.

Vale disse que, pes-
soalmente, acha que um
eventual novo aeropor-
to em Porto Alegre po-
deria ser desenvolvido
juntamente com a ini-
ciativa privada, mas afir-
mou que não há estudos
no governo nesse senti-
do. “Passou da hora de
ter outro aeroporto na
região metropolitana de
Porto Alegre”, disse o
executivo.

Breve

Construção da segunda ponte sobre 
o arroio Dilúvio será autorizada hoje 
A construção da segunda
ponte sobre o arroio Dilú-
vio, que faz parte do pro-
jeto viário da duplicação da
avenida Edvaldo Pereira
Paiva (Beira-Rio), será auto-
rizada hoje pela Prefeitura
de Porto Alegre. Com ex-
tensão de 80 metros, a
ponte orçada em R$ 4,6 mi-
lhões deverá estar pronta
até o fim do ano. A obra faz
parte do conjunto de en-
cargos da Copa do Mundo.

A ponte, que terá três fai-
xas no sentido bairro-Cen-
tro, é a etapa que faltava na
primeira fase de ampliação
da avenida, que começou
em julho de 2010. Um ano
depois, a primeira licitação
para a construção da traves-
sia não interessou nenhuma
construtora, obrigando a

prefeitura a alterar o edital
e elevar o preço mínimo em
15%. A EPT Engenharia, que
venceu a licitação em con-
sórcio com a Procon Cons-
truções, receberá a ordem
de serviço do prefeito José
Fortunati. A expectativa é
que a obra inicie na semana
que vem.

A primeira fase da dupli-
cação inclui um trecho de
1,38 quilômetro de exten-
são entre as proximidades
do estádio e a avenida Ipi-
ranga. No total, a duplica-
ção da Beira-Rio terá 5,3
quilômetros e incluirá tam-
bém uma ciclovia paralela
ao Guaíba. A prefeitura in-
formou que pretende ini-
ciar a duplicação do trecho
3 ainda este ano.

METRO POA
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Operários começam a atuar no local nos próximos dias

Fepam autua
transportadora
por acidente
A Fepam (Fundação Esta-
dual de Proteção Ambien-
tal) vai autuar a trans-
portadora responsável
pelo caminhão de carga
química que explodiu na
noite de terça-feira sobre a
ponte do arroio Barnabé,
na freeway, em Gravataí.
Em princípio, as empresas
proprietárias da carga não
serão responsabilizadas.

A empresa transporta-
dora deverá responder por
causar poluição em níveis
que possam resultar em
danos à saúde humana  ou
que provoquem a mortan-
dade de animais ou a des-
truição significativa da
biodiversidade. A multa,
neste caso, pode variar de
R$ 5 mil a R$ 50 mil.

METRO POA
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Obra da ciclovia da Ipiranga deve recomeçar em março

Em audiência na Cosmam
(Comissão de Saúde e Meio
Ambiente) ontem, a EPTC
(Empresa Pública de Trans-
porte e Circulação) foi co-
brada por não investir 20%
da receita de multas em ci-
clovias e projetos de educa-
ção voltados aos ciclistas. A
obrigação consta do Plano
Diretor Cicloviário, sancio-
nado em julho de 2009. Em
janeiro passado, o Ministé-
rio Público abriu inquérito
civil para investigar a efeti-
va aplicação dos valores.

O vereador Beto Moesch
(PP), presidente da Cos-
mam, disse que o investi-
mento abaixo do exigido é
um sinal de que a constru-
ção de ciclovias não é priori-
dade da prefeitura. Cappel-
lari informou que apresen-
tará nos próximos dias ao
MP dados de receita de mul-
tas e investimentos em ci-
clovias entre 2009 e 2011,
mas admitiu que o percen-

tual ainda é inferior ao exi-
gido. “Há uma dificuldade
enorme de aplicar os 20%
em ciclovias porque a recei-
ta de multas é variável. Não
é possível prever no orça-
mento”, informou.

Cappellari ressaltou que
há um interesse em cum-
prir a legislação. Por ano, a
EPTC fatura de R$ 23 mi-
lhões a R$ 27 milhões em
multas. Dessa forma, o va-
lor investido por ano deve-
ria ser de cerca de R$ 4 mi-
lhões. 

O promotor Luciano de
Faria Brasil, responsável pe-
lo inquérito, informou na
audiência que a EPTC deve-
rá dispor do valor corres-
pondente aos 20% relativos
aos anos de 2009, 2010 e
2011. Isso porque a legisla-
ção que estabeleceu o índi-
ce é de 2009. “Os valores do
passado se constituem em
débito”, explicou Brasil.  

METRO POA

Cotações
Dólar

- 0,46%
(R$ 1,71)

Estável
(R$ 2,28)

Euro

Bovespa Selic
(10,50%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

+ 1,52%
(66.809 pts)
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Diante da afirmação do dire-
tor-presidente da EPTC (Em-
presa Pública de Transporte
e Circulação), Vanderlei
Cappellari, de que o limite
de velocidade nas avenidas
da capital será mantido de
qualquer forma, o vereador
Alceu Brasinha (PTB) deci-
diu ontem à tarde retirar o
projeto da pauta da Câmara.
Em tramitação desde abril
de 2010, o projeto de lei pre-
via a elevação da velocidade
máxima de 60 para 70 km/h
nas avenidas.

O parlamentar explicou
que, devido às manifesta-
ções a favor e contra a pro-
posta, achou melhor buscar
mais embasamento técnico
para definir se a proposta
tem fundamento ou não.
Será solicitado um estudo e
a realização de uma audiên-
cia pública para discutir o
tema. “Eu propus o debate e
tive muito apoio, mas res-
peito as opiniões contrárias.

Vou enviar um memorando
ao presidente da Câmara
pedindo a retirada da pauta,
mas não vou abandonar o
debate. Se os técnicos mos-
trarem que a proposta não é
boa, vou aceitar a vitória
dos contrários”, afirmou.

Ao ser informado da de-

sistência, Cappellari comen-
tou que mantém a opinião
sobre o tema. “Nossas aveni-
das não têm condições de
ter uma velocidade acima
de 60 km/h”, afirmou. 

Na tramitação, o projeto
de lei havia sido rejeitado
por três comissões e aprova-
do por apenas uma. A CCJ
(Comissão de Constituição e
Justiça) e a Procuradoria-ge-
ral da Câmara, que não en-
tram no mérito da proposta,
haviam alertado para impe-
dimentos legais.

Em reportagem de on-
tem do Metro, o diretor-pre-
sidente da EPTC havia dito
que mesmo com a aprova-
ção do projeto na Câmara a
velocidade máxima não se-
ria alterada porque a deci-
são final é do órgão de trân-
sito, que é contrário à ideia.

Vereador retira projeto que
eleva velocidade a 70 km/h

Devido a repercussão, Brasinha pedirá estudo técnico e audiência pública para discutir melhor a proposta
EPTC havia informado que limite de 60 km/h na capital não será alterado mesmo com aprovação na Câmara

Sinalização das vias não sofrerá mudanças

GABRIELA DI BELLA/METRO
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Edital da licitação
da rodoviária sai
em março de 2013
Empresas privadas que tive-
rem interesse em participar
da seleção pública para a re-
formulação da estação rodo-
viária de Porto Alegre pode-
rão se manifestar a partir da
segunda quinzena deste
mês. Em abril, terá início o
período de 120 dias para a
elaboração de um projeto
que será apresentado em
audiência pública e julgado
por uma equipe do governo
do Estado. A licitação para a
concessão da rodoviária de
Porto Alegre deve ser lança-
da em março de 2013.

Algumas diretrizes já es-
tão definidas e foram divul-
gadas ontem pelo secretário
estadual de Infraestrutura e
Logística, Beto Albuquer-
que. Além de ligação com o
futuro metrô, o novo termi-
nal deve ter ligação com di-
versos modais. “O projeto
proporcionará uma ampla

integração entre os diversos
modelos de transporte, in-
cluindo ciclovias, na busca
de um novo conceito na li-
gação do Mercado Público,
Cais Mauá e a nova Estação
Multimodal de Transporte,
que será a nossa estação ro-
doviária de Porto Alegre”,
informou o secretário.

O governo está otimista
com os prazos para a finali-
zação das obras. Beto Albu-
querque quer o início das
obras no segundo semestre
de 2013. A conclusão está
prevista para antes da Copa
do Mundo de 2014. 

Em relação às outras ro-
doviárias do Estado que es-
tão com contratos vencidos,
40 já estão com concorrên-
cia pública aberta. O secre-
tário garante que até o fim
deste mês, 280 das 325 esta-
ções estarão licitadas.

GABRIELA DI BELLA/METRO

‘Mesmo’ deve sair dos elevadores

O famoso ‘mesmo’ deve sair dos elevadores de Porto Alegre. O vereador Adeli
Sell (PT) apresentou projeto que altera a frase das placas de advertência afixadas
nas portas dos elevadores de prédios públicos e privados da cidade, conforme lei
vigente desde maio de 2000. Segundo a proposta, o novo texto deverá conter o
seguinte conteúdo: “Atenção: Antes de entrar, verifique se o elevador está para-
do neste andar”. O autor justifica que existe uma falha de redação vigente, já cor-
rigida pela Assembleia Legislativa.

Nova mensagem

Placa de advertência é obrigatória para evitar acidentes

Mortes caem
pela primeira
vez em 6 anos
TRÂNSITO. O ano de 2011
registrou uma redução
no índice de vítimas fa-
tais nas estradas gaúchas
em relação a 2010, infor-
mou ontem o Detran. Ao
todo, foram 142 mortes a
menos, o que representa
6,6% de recuo. Segundo o
presidente do Detran, a
primeira diminuição em
seis anos é emblemática.
Alessandro Barcelos acre-
dita que, se o índice for
repetido nos próximos
anos, o Estado pode atin-
gir os objetivos propostos
pela Organização das Na-
ções Unidas até 2020, que
propõe redução de 50%
nas mortes. No Estado, a
redução média anual de-
veria ser de 3,3%, chegan-
do a 1.562 mortes a me-
nos em 2020.

Breve

Os limites

O que diz o CTB (Código
de Trânsito Brasileiro) 
sobre vias urbanas:

80 km/h
Vias de trânsito rápido, co-
mo a Castelo Branco.
60 km/h
Nas vias arteriais, como a
Ipiranga.
40 km/h
Nas vias coletoras, como a
Lima e Silva.
30 km/h
Vias locais, como as trans-
versais da Lima e Silva.





O número de acidentes aé-
reos no Brasil no ano passa-
do bateu recorde, segundo
relatório divulgado pelo
Cenipa (Centro de Investi-
gação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos).

Segundo o órgão, res-
ponsável por apurar os aci-
dentes aéreos, no ano pas-

sado ocorreram 156 casos
no país, 41% a mais do que
os 110 registrados em
2010. Do total, 130 envol-
veram aviões e 26, helicóp-
teros.

O Cenipa estima que o
recorde pode ser batido
mais uma vez este ano.
Apenas nos dois primeiros

meses de 2012, foram re-
gistrados mais de 40 casos
envolvendo tanto inciden-
tes (sem danos ou feridos)
quanto acidentes (em que
há riscos graves, mortes,
feridos ou perda de pelo
menos parte da aeronave). 

As tragédias aéreas de
2011 deixaram 90 mortos,

o maior número desde
2007, quando um avião da
TAM saiu da pista e pegou
fogo ao aterrissar no aero-
porto de Congonhas, ma-
tando 199 pessoas. 

Bagagens filmadas
Após uma série de furtos de
bagagens nos aeroportos do
país, a Infraero vai instalar
um telão com imagens das
câmeras de segurança que
mostram os funcionários
manuseando e colocando as
bagagens dos carrinhos nas
esteiras. 

A ideia é inibir a ação dos
ladrões na fase de devolução
das malas após o desembar-
que. Ainda neste ano, os 13
aeroportos das cidades que
receberão jogos da Copa de
2014 terão o sistema, que já
está em fase de testes no
aeroporto de Brasília e no
Galeão, no Rio. METRO

As melhores e as piores
Melhor desempenho

Município Nota População

Vitória (ES)

Curitiba (PR)

Ribeirão Preto (SP)

Florianópolis (SC)

S. J. do Rio Preto (SP)

Porto Alegre (RS)

Goiânia (GO)

Campinas (SP)

Belo Horizonte (MG)

São Paulo (SP)

7,08

6,96

6,69

6,67

6,55

6,51

6,48

6,41

6,4

6,21

Pior desempenho

Município Nota População

Rio de Janeiro (RJ)

Belém (PA)

Maceió (AL)

Brasília (DF)

Fortaleza (CE)

João Pessoa (PB)

Uberlândia (MG)

Juiz de Fora (MG)

Santos (SP)

Cuiabá (MT)

4,33

4,37

5,04

5,09

5,18

5,33

5,33

5,36

5,47

5,55

325.453

1.746.896

605.114

421.203

408.435

1.409.939

1.301.892

1.080.999

2.375.444

11.244.369

6.323.037

1.392.031

932.608

2.562.963

2.447.709

723.514

600.285

517.872

419.757

551.350

Governo dá nota 6,5
para saúde da capital
A qualidade no atendimen-
to e a facilidade de acesso
no SUS (Sistema Único de
Saúde) receberam nota 6,5
em Porto Alegre em uma
avaliação do governo fede-
ral. A nota média nacional
de satisfação com a saúde
pública foi de 5,4 – no Rio
Grande do Sul, esse índice
ficou em 5,9.

O Índice de Desempenho
do SUS, divulgado ontem,
revela que somente 1,9% da
população brasileira (3,5 mi-
lhões de pessoas) vive nas
374 cidades que receberam
notas acima de 7, meta esti-
pulada pelo Ministério da
Saúde. Outros 5,7 milhões
de brasileiros moram nas
132 cidades com os piores
índices no estudo sobre as
condições do SUS, com no-
tas abaixo de 3,9.

O índice classifica de 0 a
10 a qualidade do sistema
levando em conta 24 indi-
cadores, desde exames pre-
ventivos de câncer até
transplantes. Para a pesqui-
sa, as cidades foram separa-

das de acordo com perfil
socioeconômico  e estrutu-
ra de saúde, garantindo
que as notas pudessem ser
comparadas.

A região do país com
pontuação média mais alta
foi a Sul, com 6,1. Em se-
guida veio o Sudeste, que
teve nota de 5,56. A região

Nordeste registrou 5,28 e o
Centro-Oeste, 5,26. A nota
mais baixa foi atribuída pa-
ra a região Norte,  4,6.

Entre as capitais, Vitória
(ES) apresentou o melhor
serviço, com nota 7. Segun-
do o estudo, o Rio de Janei-
ro aparece em último lugar
entre as capitais, com ape-

nas 4,33. De acordo com o
Ministério da Saúde, a pes-
quisa será atualizada a ca-
da três anos para que seja
possível criar metas de me-
lhoria no funcionamento
do sistema e para estabele-
cer uma distribuição de
verbas que faça o modelo
avançar. METRO

Em 132 cidades, nota fica abaixo de 3,9 Vitória é a melhor capital
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Total de acidentes aéreos no país

Fonte: Cenipa

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

156 110 114 109 102 70 58 63 70 63

Avião
Helicóptero
Total 

130 

26
20 19 16 18 18 18

8
15 10

90 95 93
84

52 53 52 55
43

Passagens trarão
índice de atrasos 
As companhias aéreas na-
cionais e internacionais
que atuam no Brasil terão
de informar nos bilhetes o
índice médio de atrasos e
cancelamentos de voos a
partir de junho.

Aprovada na terça-feira,
a resolução da Anac (Agên-
cia Nacional de Aviação Ci-
vil) exige que os dados so-
bre atrasos e cancelamen-
tos também estejam dispo-
níveis antes da compra, se-
ja nos sites das empresas,
nas centrais telefônicas ou
nas lojas. O prazo para as
empresas se adaptarem à
nova regra é de três meses
após a publicação da deci-
são no “Diário Oficial”, o
que deve ocorrer em março.

A companhia que des-
cumprir a regra estará su-
jeita a multa de até R$ 10
mil, por infração cometida.

O índice que estará dis-
ponível para os clientes se-

rá o percentual de pontua-
lidade do mês anterior. 

O dado também estará
no site da Anac. O órgão
será responsável por forne-
cer estes porcentuais. 

As entidades que repre-
sentam as aéreas critica-
ram a decisão. Para as enti-
dades, o custo extra acarre-
tado pela resolução poderá
ser repassado aos passagei-
ros, aumentando o valor
das passagens. 

A Anac diz que o objetivo
da nova regra é dar mais
transparência ao consumi-
dor no momento de esco-
lher a companhia. METRO

R$ 10
mil é o preço máximo
da multa para as 
empresas que não
cumprirem a regra.

Pacientes aguardam atendimento em hospital público

LÚCIO TÁVORA/AG. A TARDE/FOLHAPRESS

Acidentes aéreos no país
sobem 41% em um ano



Com o objetivo de conter a
queda do dólar, o governo
federal decidiu taxar em
6% os empréstimos de em-
presas no exterior com pra-
zo inferior a três anos. A
alíquota do IOF (Imposto
sobre Operações Financei-
ras), que já era cobrada em
operações inferiores a dois
anos, será aplicada nos
contratos fechados a partir
deste mês. 

A medida visa reduzir o
ingresso de dólares no país
e evitar uma valorização
excessiva do real frente à
moeda norte-americana.
Nesta semana, o dólar che-
gou a ser cotado abaixo de
R$ 1,70. Uma alta do dólar
pode encarecer o preço de
produtos e de viagens in-
ternacionais.

Mas, para especialistas,
as medidas do governo não
são suficientes para conter a
valorização do real. “O im-
pacto da medida será muito
pequeno”, afirma Bruno La-
vieri, da Tendências Consul-
toria. Para o analista, o dó-
lar deve se manter no pata-
mar de R$ 1,70. 

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, afirmou,
no entanto, que o governo
continuará tomando novas
medidas para impedir a va-
lorização do real. “O gover-
no não ficará assistindo im-
passível a guerra cambial,
temos que nos defender.
Continuaremos tomando
medidas para impedir que o
real se valorize, prejudican-
do a produção brasileira”,
disse, sem dar detalhes. 

A presidente Dilma Rous-
seff criticou os países desen-
volvidos que buscam en-
frentar a crise internacional
com políticas monetárias
expansionistas. “Nós nos
preocupamos, sim, com es-
se tsunami monetário.”

Mesmo depois de uma
medida cambial e duas
compras à vista feitas pelo

Banco Central, o dólar co-
mercial fechou ontem em
baixa de 0,47%, cotado a R$
1,712 na venda. METRO
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Fazenda eleva IOF
para segurar câmbio

Medida visa barrar entrada de dólares por empréstimos de empresas 
no exterior Para economistas, real deve seguir valorizado neste ano

“Emergentes são
vítimas de ‘tsunami
monetário’ de países
desenvolvidos.”
DILMA ROUSSEFF

Pequena gera
mais empregos
SEBRAE. Levantamento
realizado pelo Sebrae
constatou que 85,9% dos
118.895 empregos for-
mais criados em todo o
país em janeiro foram
realizados por micro e
pequenas empresas de
até quatro funcionários.
No mesmo período do
ano passado, esse tipo de
empresa foi responsável
por 69% do total de con-
tratações. METRO

Boticário passa
o McDonald’s
FRANQUIAS. A rede brasi-
leira O Boticário trans-
formou-se na maior rede
de franquias no Brasil,
superando pela primeira
vez a liderança histórica
da americana McDo-
nald’s. A mudança refle-
te o grande poder de
compra das mulheres,
que aumentou a partici-
pação no mercado de
trabalho, segundo a ABF
(Associação Brasileira de
Franquias). 

METRO

Breves

Receita facilita impressão
do comprovante de CPF
A Receita Federal liberou
ontem o acesso ao com-
provante de inscrição no
CPF na área aberta do site
do órgão, para contri-
buintes que não têm aces-
so ao portal e-CAC. 

Até então, a impressão
do documento só podia
ser feita por meio do e-
CAC pelos contribuintes
que tinham o certificado
digital ou código de aces-
so. Porém, aqueles contri-

buintes que não tinham
certificado digital nem
eram obrigados a entre-
gar a DIRPF (Declaração
do Imposto de Renda da
Pessoa Física) também
não possuíam os núme-
ros dos recibos das duas
últimas declarações, re-
quisito exigido para o
acesso ao portal e-CAC.

Nesses casos, a impres-
são, a partir de agora, po-
de ser realizada na área

aberta do site da Receita
(www.receita.gov.br), e é
exigido apenas o número
do título de eleitor. 

A Receita Federal esti-
ma aproximadamente
140 milhões de usuários
da nova aplicação, a
maioria deles pessoas físi-
cas que não possuíam
certificado digital nem
entregaram declarações
dos últimos dois exercí-
cios. METRO

Venda de carro cai
9% em fevereiro
As vendas de automóveis e
comerciais leves novos no
Brasil em fevereiro caíram
6,6% sobre janeiro e recua-
ram 8,9% sobre um ano an-
tes, informou ontem à Reu-
ters uma fonte com acesso
a números preliminares.

Os emplacamentos de
carros e comerciais leves no
mês passado, que contou
com a incidência do Carna-
val, somaram 235.896 uni-
dades, segundo a fonte. Em
2011, o feriado ocorreu no

início de março. Com isso,
no acumulado do primeiro
bimestre, a indústria regis-
tra vendas de 488.593 veícu-
los, recuo de 0,1% em rela-
ção ao forte desempenho re-
gistrado pelo setor em 2011.

Depois de ter assumido a
liderança em janeiro, a
montadora norte-america-
na General Motors encer-
rou fevereiro na terceira po-
sição do ranking  de vendas.
Já a Fiat retomou a diantei-
ra em fevereiro. METRO

208 mil entregam
declaração de IR
A entrega da Declaração do
Imposto de Renda da Pes-
soa Física começou em rit-
mo maior que no ano pas-
sado. Segundo balanço da
Receita Federal, 208.328
contribuintes enviaram o
documento das 8h às 18h
ontem, primeiro dia de re-
cebimento da declaração.

Em 2011, 153.974 mil
contribuintes haviam en-
viado a declaração no pri-
meiro dia de entrega. Neste

ano, a Receita espera rece-
ber 25 milhões de declara-
ções. A entrega vai até 30 de
abril. Quem perder o prazo
deverá pagar multa de pelo
menos R$ 165,74 ou 20% do
imposto devido, prevale-
cendo o maior valor.

Neste ano, o programa
gerador da declaração foi
liberado mais cedo na pági-
na da Receita (www.recei-
ta.fazenda.gov.br) desde o
dia 24. METRO

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

Dez Jan Fev Mar

1,72

Queda livre

Dólar já acumula queda de
8% neste ano. (Em R$)

Em fevereiro, foram comercializados mais de 235 mil veículos 

LETICIA MOREIRA/FOLHAPRESS

Bancos superam planos de saúde em atendimentos no Idec 

AGÊNCIA BRASIL

Setor financeiro
lidera reclamações
O setor financeiro assumiu
a primeira posição entre os
setores com maior número
de atendimentos realiza-
dos em 2011 pelo Idec (Ins-
tituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor). Os planos
de saúde, que lideraram o
ranking por 11 anos conse-
cutivos, ficaram em segun-
do lugar, seguido pelos pro-
dutos eletrônicos. 

Com 16,64% dos 16 mil
atendimentos realizados
pelo Idec, o setor financei-
ro subiu duas posições em
relação ao ano anterior. En-
tre as reclamações e dúvi-
das mais recorrentes esti-

veram: cobrança indevida,
débito não autorizado, taxa
de juros, renegociação de
dúvidas e venda casada de
produtos financeiros.

Apesar de cair para a se-
gunda posição, os planos de
saúde ainda afligem os con-
sumidores, com 16,02% dos
atendimentos. Cada vez
mais, os produtos estão se
destacando no ranking.
Com 14,32%, as principais
demandas deste segmento
continuam sendo prazo de
entrega não respeitado, ga-
rantia e troca. Os aparelhos
celular foram alvo da maio-
ria das reclamações. METRO
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Após 3 dias, cruzeiro
é rebocado para ilha
O navio Costa Allegra, da
empresa Costa Cruzeiros –
a mesma responsável pelo
Costa Concordia, que nau-
fragou na Itália em janeiro
– foi rebocado até o porto
das Ilhas Seychelles ontem,
após passar três dias à deri-
va no Oceano Índico.

Com mais de 1,1 mil
pessoas a bordo, a embar-
cação ficou sem energia
elétrica após um incêndio
na sala do gerador. Desde
então, deixaram de funcio-
nar os banheiros, chuvei-
ros e o ar-condicionado do
Costa Allegra. A causa do
fogo ainda é desconhecida.

O transatlântico ficou à
deriva em uma região perto
da costa da Somália, onde a
ação de piratas é comum. A
empresa se comprometeu a
pagar a estadia dos turistas
em Seychelles, e eles pode-
rão pegar voos para Roma,
Paris ou Frankfurt.

Ao contrário do acidente
com o Costa Concordia,
não houve vítimas ou desa-
parecidos devido ao incên-
dio no Costa Allegra. 

METRO COM AGÊNCIAS

Premiê, que teria sido ameaçado de morte, rejeitou participar de
debates Protestos contra falta de transparência política ocupam o país

Putin deve vencer 
eleição polêmica

Neste domingo, o russos
vão às urnas para eleger
um novo presidente pelos
próximos seis anos em
meio a denúncias de frau-
des e polêmicas.  

O primeiro-ministro e
ex-espião da KGB, Vladimir
Putin, deve vencer no pri-
meiro turno com cerca de
54% dos votos, segundo
pesquisa realizada pelo
Centro de Estudos da Opi-
nião Pública Todos os Rus-
sos. Apesar de a vitória es-
tar praticamente garanti-
da, há incertezas sobre co-
mo os russos vão reagir ao
processo eleitoral nas ruas
do país.

Os líderes da oposição
planejam uma grande ma-
nifestação em frente ao
Kremlin para o dia seguin-
te à eleição. São esperados
milhares de participantes.
“Vamos nos espalhar pelas
praças de Moscou e de ou-
tras cidades. Vamos protes-
tar contra a usurpação do
poder e a favor de eleições
verdadeiramente justas”,
avisou Ilya Yashin, uma

das líderes da oposição, ao
Metro Moscou.

    Durante a campanha
eleitoral, Putin não partici-
pou de debates. No início
desta semana, a denúncia
de uma suposta tentativa
de assassinato do premiê e
candidato ofuscou a discus-
são de projetos. 

Outros candidatos

Gennady Zyuganov
[Partido Comunista] Ganhou projeção na dé-
cada de 1990, e recebeu 40%  dos votos na
eleição de 1996. No entanto, grande parte do
seu eleitorado morreu. 

Vladimir Zhirinovsky
[Partido Liberal-Democrata] Ultranacionalis-
ta e dono de uma retórica provocativa, está
concorrendo à presidência pela quinta vez.
Quer que a Rússia recupere o Alasca. 

Mikhail Prokhorov
[Candidato independente] Terceiro homem
mais rico da Rússia e dono do time de basque-
te dos EUA New Jersey Nets, promete vender
todas as suas ações de empresas se for eleito. 

Sergei Mironov
[Partido Rússia Justa] Antigo presidente do
parlamento, o candidato é progressista e pró-
Europa. Admitiu que nenhum candidato –
nem ele – tem chance de vencer Putin. 

Nikolai Glukhov
30, GERENTE

“Faço questão de participar
da eleição e votar no Putin,

espero que ele vença. Duran-
te o seu mandato havia esta-

bilidade e bem-estar.”

Alisa Bogorovskaya
19, PESQUISADORA

“Tudo que envolve essas elei-
ções é muito triste. Há pou-

cos candidatos e nenhum de-
les é decente. Votarei no Pu-
tin, não há outra alternativa.”

Vox Pop

Russos protestam com boneco de Putin; 

democracia está em xeque no país

VLADIMIR KONSTANTINOV/REUTERS

72%
FOI A VOTAÇÃO DE PUTIN

Menos popular

Putin deve receber 54% dos
votos, mas em 2004 venceu
com mais facilidade.

DMITRY 
LEMESHEVSKIY
METRO MOSCOU

TECNOLOGIA

Google muda
política de
privacidade
Os dados de usuários do
Youtube, Gmail e de to-
dos os outros serviços
controlados pelo Google
poderão ser compartilha-
dos entre os sites de
acordo com os interesses
da empresa. Essa é a
principal mudança práti-
ca da nova política de
privacidade do Google,
que já está em vigor des-
de ontem. 

Os contatos que o
usuário tem no Gmail,
por exemplo, aparece-

rão quando ele acessar
o Google+, e vice-versa.
“Ao lembrar os contatos
com quem você deseja
falar, tornamos fácil pa-
ra você compartilhar o
que quiser por meio de
qualquer produto ou
serviço do Google, com
o mínimo de cliques e
erros”, garante a gigan-
te da web. 

A medida, no entanto,
vêm recebendo críticas
por estar supostamento
diminuindo a privacida-
de dos usuários. O foco
da polêmica está na
União Europeia, onde as
agências de proteção da
informação de vários paí-
ses alegam que a nova
política de privacidade
do Google está violando
as leis europeias. 

Em entrevista ao Me-
tro em Londres, a comis-
sária de Justiça da União
Europeia, Viviane Re-
ding, afirmou que o blo-
co está disposto a enfren-
tar o Google. METRO

Bigodudos querem isenção fiscal
Os americanos que têm bi-
gode querem pagar menos
impostos para poder man-
ter os seus pêlos faciais
bem cuidados. O Instituto
Americano do Bigode con-
vocou 1 milhão de pessoas
em Washington em apoio a

um projeto de lei para con-
seguir uma redução fiscal
de US$ 250 por “gastos de
manutenção do bigode”
(aparar, tingir e usar cre-
mes especiais), segundo o
presidente do grupo, Aaron
Perlut. METRO

METRO RÚSSIA

60 serviços 
do Google 

estarão integrados 
na nova política 
de privacidade 
da companhia. 

Perigo

Por trás do luxo dos navios

de cruzeiro existem riscos

para os viajantes. 

Costa Concordia

Em janeiro, o navio se cho-
cou contra rochas próximo
à ilha de Giglio, na Itália. O
acidente deixou 25 mortos
e 7 desaparecidos.

Limpeza

Segundo a Anvisa, 30% dos
cruzeiros que estiveram na
costa brasileira durante a
temporada 2010/2011 não
apresentaram condições
sanitárias satisfatórias

Abaixo-assinado está no site stacheact.com

REPRODUÇÃO DA INTERNET





Expressões e atitudes va-
lem mais do que palavras
em “Drive”, longa estrelado
por Ryan Gosling que es-
treia hoje em circuito na-
cional. Inspirado na obra
homônima de James Sallis,
sucesso de público e crítica,
o thriller tem como prota-
gonista um homem sem
nome definido. Piloto (no li-
vro) ou Motorista (no longa)
é um dublê de filmes de

ação que, para engordar o
orçamento, se encarrega de
dirigir carros de criminosos
durante suas fugas.   

Eleito melhor diretor em
Cannes pela produção, Ni-
colas Winding Refn trans-
mite com honestidade a
história do sujeito cuja
identidade está completa-
mente ligada ao volante. 

A conexão de Motorista
com os crimes limita-se à

direção, mas em algum
momento as coisas saem
de controle e ele passa a
ser caçado por aqueles
que bancam seu salário al-
ternativo.   

O exímio piloto há mui-
to tempo perdeu suas ilu-
sões sobre o mundo. Solitá-
rio, se envolve com Irene
(Carey Mulligan), mãe de
dois filhos e sua vizinha. A
conexão que, em teoria,

lhe absorve parte da apatia
perante a sociedade afeta-
rá seu futuro – e não de
maneira óbvia.

Instigante, “Drive” foi in-
dicado ao Oscar de melhor
edição de som. Perdeu para
“A Invenção de Hugo Ca-
bret”, de Martin Scorsese.  

Inspirado no livro homônimo de James Sallis, ‘Drive’ chega hoje aos
cinemas do país Ryan Gosling é o protagonista do longa-metragem 

FOX/DIVULGAÇÃO

Problemas 
de ser um 
super-herói
Filme de aventura e ação
feito sob medida para o pú-
blico adolescente, o longa
“Poder sem Limites” parte
de uma premissa interes-
sante: o que você faria se ti-
vesse superpoderes? 

A história é contada da
perspectiva de um garoto
de 17 anos, por meio de sua
câmera. Ele e mais dois
amigos, todos adolescentes
comuns, ganham poderes
de super heróis depois que

entram num buraco miste-
rioso. De uma hora para ou-
tra, são capazes de fazer
coisas que nunca imagina-
ram ser possível, como
voar, mover objetos e ex-
plodir coisas. 

No início, eles se diver-
tem bastante mas, aos pou-
cos,  começam a pensar
que são imortais. Quando
as pegadinhas se tornam
perigosas, os amigos terão
de lidar com as responsabi-
lidades que virão com estes
poderes extraordinários.

A direção é de Josh
Trank. No elenco estão  Mi-
chael B. Jordan e Michael
Kelly. METRO POA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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O melhor piloto

THAIS AZEVEDO
METRO SÃO PAULO

‘Shame’ 
DRAMA. O cineasta inglês
Steve McQueen está de
volta com outro filme po-
lêmico. Desta vez, o pro-
tagonista (Michael Fas-
sbedner) vive um cara vi-
ciado em sexo e que re-
solve todos os seus pro-
blemas na cama. Sua roti-
na muda profundamente
quando a irmã aparece
para morar com ele, em
Nova York. O elenco tam-
bém tem Cary Mulligan.

METRO POA

‘O Romance
do Século’
ROMANCE. Este é o novo
filme dirigido pela diva
pop Madonna, depois do
fracassado “Filth & Wis-
dom”. É um drama ro-
mântico focado em duas
épocas: no passado, o rei
Eduardo VIII, da Ingla-
terra, se apaixona por
uma divorciada chama-
da Wallis; nos dias
atuais, uma mulher ca-
sada e com o mesmo no-
me vive um caso de
amor com um seguran-
ça russo. METRO POA

‘Um Dia’ 
AMOR. Finalmente chega
a Porto Alegre o filme fo-
fo dirigido por Lone
Scherfig e basedo no li-
vro homônimo de David
Nichols. A história
acompanha o casal Em-
ma e Dexter (Anne Hat-
haway e Jim Sturgess)
durante vários anos,
desde a formatura na fa-
culdade. Eles se reen-
contram sempre no dia
15 de julho e resistem a
assumir a paixão que
sentem um pelo outro.

METRO POA

‘As Mulheres
do 6º andar’ 
COMÉDIA. A divertida his-
tória, dirigida por Philip-
pe Le Guay, mostra como
um casal tipicamente
francês – conservador e
aristocrático – tem suas
vidas viradas de cabeça
para baixo por causa de
empregadas espanholas,
alegres e de bem com a
vida. A trama se passa
nos anos 1960, quando a
França recebeu uma leva
de espanhóis que busca-
vam trabalho no país vi-
zinho.  METRO POA

Pré-estreias

Adolescentes fazem coisas extraordinárias

Vampiros em paródia
Um das franquias mais ren-
táveis e badaladas da histó-
ria do cinema já virou mo-
tivo de chacota. “Saga Mo-
lusco – Anoitecer” , que es-
treia hoje, debocha do ro-
mance entre a humana Be-
la e o vampiro Edward.

Além das idas e vindas

açucaradas entre os dois, o
filme ainda aposta num
triângulo amoroso que in-
clui o gorducho e atrapa-
lhado Jacob, melhor amigo
de Bela. 

O elenco traz Heather
Ann Davis, Frank Pancheco
e Eric Callero. METRO POA

Deboche à brasileira
Selton Mello e Grazi Massa-
fera fazem par romântico
na comédia “Billi Pig”, a no-
vidade brasileira deste final
de semana nos cinemas. Ela
é Marivalda, uma aspirante
a atriz, enquanto ele é
Wanderley, um corretor de
seguros falido. Os dois fa-
zem qualquer picaretagem
para se dar bem na vida e
ainda contam com a ajuda
de um falso padre, vivido
por Milton Gonçalves. A di-
reção é de José Eduardo Bel-
monte. METRO POA

Selton e Grazi: picaretas

IMAGEM/DIVULGAÇÃO

FRAZER HARRISON/GETTY IMAGES

Bob esgotado

Não duraram nem uma
semana. Depois de ape-
nas três dias, já não há
mais ingressos para o
show de Bob Dylan em
Porto Alegre. Os últimos
bilhetes foram vendidos
ontem pela manhã, se-
gundo a prdutora res-
ponsável pelo espetácu-
lo.  Considerado um dos
grandes poetas da lín-
gua inglesa, Dylan vai fa-
zer um turnê pelo Brasil
em abril e toca em Porto
Alegre no dia 24, no pal-
co do Pepsi on Stage. 

METRO POA
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O Metro indica

Teatro
“Boneca Teresa”. A peça do dramaturgo Carlos Carvalho colo-
ca em cena as personagens Gelsi e Valdinete, duas mulheres
que ficam trancadas num apartamento depois que o dono sai
para comprar bebida. Será um momento de reavaliar a vida e
falar dos medos de cada uma. Montagem do grupo Teatro Ima-
ginado. No Teatro Carlos Carvalho da CCMQ (av. Andradas,
736 – tel.: 3221-7147). Sábado e  domingo, às 20h. Grátis.

Show
Lulu Santos. O com-
positor carioca vai
apresentar todos os
seus sucessos num
show à beira-mar,
na praia de Torres.
A lista inclui como
“um Certo Alguém”,
“Tempos Moder-
nos” e “Tudo Azul”,
entre outras. A apresentação encerra o projeto  Arte Sesc –
Cultura por toda Parte. No palco da Praia Grande, em Tor-
res.  Sábado, a partir das 21h. Grátis. 

Exposição
“De Chirico: O Sen-
timento da Arquite-
tura”. Estes são os
últimos dias para
conferir a mostra
que reúne obras do
artista Giorgio de
Chirico, que nasceu
na Grécia mas de-
senvolveu sua car-
reira na Itália. A es-
poição reúne 45
pinturas, 11 esculturas e 66 litografias, todas pertencentes
ao acervo da Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. Na Fun-
dação Iberê Camargo   (Av. Padre Cacique, 2000  tel.: 3247-
8000). Visitação de terça a domingo, das 12h às 19h. Até o
dia 4 de março. Entrada franca. 

Lulu canta na praia

LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO

CCMQ/DIVULGAÇÀO

Mulheres falam sobre a vida

DIVULGAÇÃO

Inimigos de Classe estreia no TPS

Estreia
“Inimigos de Classe” trata da violência escolar a partir de
uma turma de alunos desajustados que resolvem dar uma
aula sobre seus problemas. O texto é do inglês William Ni-
giel e a direção é de Luciano Alabarse.  No Theatro São Pe-
dro (Praça da Matriz, s/no), hoje e amanhã, às 21h, e do-
mingo, às 18. Ingressos entre R$ 20 e R$ 50. 

MARIANO CZARNOBA/IDIVULGAÇÃO

Uma conversa com Lorca
Espetáculo mergulha na vida e obra do artista espanhol Além da

peça, público também pode ver exposição e participar de uma oficina

Fronteiras recomeça em abril

Expresso 25 canta em SP

Falando de perdas 

O universo de um dos
maiores autores espanhóis
virou peça de teatro. Escri-
ta e dirigida pelo paulista
Antonio Gilberto, o espetá-
culo “Federico García Lorca
– Pequeno Poema Infinito”,
chega a Porto Alegre neste
final de semana, no Sesc.

Em cena, o ator José
Mauro Brant interpreta o
poeta e interage com o pú-
blico como se estivesse nu-
ma palestra, expondo suas
opiniões e as raízes da sua
obra. “Nós dois somos gran-
des fãs de Lorca. Este espe-
táculo é resultado de uma
grande pesquisa sobre sua
vida e obra”, conta Gilberto.

A inspiração veio de uma
conferência de Lorca realiza-
da em 1933, chamada “Co-
mo Canta Uma Cidade de
Novembro a Novembro”,
que fala de sua terra natal,
Granada. Além da peça,  o
público ainda pode ver uma
exposição e participar da ofi-
cina “O Contador de Histó-
rias – Leitura e Jogo Cênico”,
também no Sesc. Inscrições
em realejo01@gmail.com).

METRO POA

No Teatro Sesc   (Av. Alberto Bi-
ns, 664 - tel.:  3284-2000)
Hoje e amanhã, às 20h; domin-
go, às 18h
R$ 10 e R$ 5 (estudantes)

O grupo Expresso 25 se
apresenta em São Paulo
neste sábado, junto com o
compositor Celso Viáfora.
O show será no auditório
do Ibirapuera e reafima  a
parceria do coral gaúcho
com o músico paulista, que
existe há vários anos.  Com

regência do maestro Pablo
Trindade, o Expresso 25
tem várias músicas de Viá-
fora em seu repertório, in-
cluindo “Cantando em
Bando”, que dá nome ao es-
petáculo. Na sequência, o
show será registrado em
CD e DVD. METRO POA

A edição 2012 do programa
Fronteiras do Pensamento
começa no dia 25 de abril,
com uma conferência do
indiano  Amartya Sen, prê-
mio Nobel  de Economia
em 1988. Como nos anos
anteriores, o programa se-
rá realizado no Salão de
Atos da UFRGS.

Professor em Harvard, o
filósofo e economista vai
falar sobre o tema que lhe
deu o Nobel, que é uma

abordagem humanitária
dos conceitos de riqueza e
sociedade justa dentro dos
parâmetros de uma “eco-
nomia filosófica”.  

A organização do Fron-
teiras anunciou que a pro-
gramação completa do
projeto será lançada no dia
7 de março, quando tam-
bém serão colocados à ven-
das os passaportes para to-
dos as conferências.  

METRO POA

“O Poeta e o Passarinho” é
o primeiro livro infanto-ju-
venil do jornalista Ricardo
Viveiros. A originalidade da
obra, ilustrada por Rubens
Matuck, é tratar com deli-
cadeza e em formato de
poesia um tema difícil para
esta faixa etária: a morte. 

Autógrafos neste domin-
go, às 16h, na Livraria Cul-
tura do Shopping Bourbon
Country.  Lançamento da
editora Biruta. METRO POA

Obra de De Chirico, na Iberê

O ator José Mauro Brant vive o poeta espanhol

LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO

Celso Viáfora participa do espetáculo

RAFAEL LEJTREGER/DIVULGAÇÃO



Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.poa@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

Diego Casagrande
Gostaria de expressar pesar pela falta de
conhecimento do funcionamento do
trânsito em Porto Alegre pelo jornalista
Diego Casagrande em artigo que cita os
pedestres como culpados por parte dos
atropelamentos (edição de 28 de
fevereiro). O jornalista nunca deve ter
experimentado a vulnerabilidade dos
pedestres em meio aos carros, assim
como a dificuldade para atravessar a rua
em Porto Alegre. Os semáforos de
pedestres ficam abertos poucos segundos
para os transeuntes e longos minutos
para os automóveis, um reflexo da
prioridade dada ao trânsito motorizado
em nossa cidade. Para um idoso, o
simples ato de atravessar a rua é um
martírio. Para comprovar, poderia o
jornalista tentar atravessar a Protásio
Alves na altura da Giordano Bruno por
volta das 18h. Quem não consegue
alcançar o outro lado fica preso em um
canteiro de um metro de largura com
ônibus passando dos dois lados. Confesso
que muitas vezes achava os pedestres
imprudentes, colocando-se na beira da
rua, mas basta sair um pouco de nossas
máquinas para entender a dificuldade de
se caminhar em Porto Alegre. O artigo é
mais uma justificativa para nossa
violência no trânsito ao colocar a culpa
na vítima e presta um péssimo serviço a
quem pertence à cidade: as pessoas. 
Daniel Fontana Pedrollo - Porto Alegre/RS 

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroPOA

Você concorda com a proposta de
aumento da velocidade máxima nas vias
da capital, de 60 km/h para 70 km/h?

@mariliabonamigo: Está certa sim, mas
tem que deixar cada um cuidar das
plantas e árvores que cultiva em cada
calçada também!

@bikedrops: Discordo totalmente. As
chances de sobrevivência a um
atropelamento a 70 km/h são nulas.
Cadê a prioridade à vida humana?

@Codorna82: Sim, concordo!

variedades www.readmetro.com
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries (21/3 a 20/4)
Agilidade mental deve ser utilizada para diminuir os proble-
mas da forma mais simples possível e não acabar complican-
do mais ainda. Simplifique as coisas.
Touro (21/4 a 20/5)
Chega de confusão, hora de rever amigos e colocar um pouco
mais de paixão no relacionamento. Procure andar na linha e
deixe quem quiser arriscar de lado.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Dia de tomar a iniciativa e provocar algumas mudanças que
afastem de você pessoas mau humoradas ou rabujentas. Hoje
a simpatia e a alegria estão em jogo.
Câncer (21/6 a 22/7)
Não dê ouvidos a tentações que vierem te desviar do seu ca-
minho. O dia pode ser bem melhor sem precisar correr risco.
Dia de coisas planejadas.

Leão (23/7 a 22/8)
Haja conforme os acordos já fechados, mesmo que isso não
lhe agrade, para que as suas parcerias continuem frutíferas.
Não vai adiantar muito se revoltar.
Virgem (23/8 a 22/9)
Iniciativa pessoal e muita vontade de se ver livre de tudo e
de todos pode te levar a se comportar de uma maneira inco-
mum. As pessoas podem estranhar.
Libra (23/9 a 22/10)
Dualidade entre seriedade e distração, vai ser preciso equili-
brar as duas coisas para que a relação seja mais harmoniosa.
Diversão com responsabilidade.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Dia de acertar pendências e neutralizar situações de conflito
que ainda estejam recentes. Converse mais e negocie solu-
ções para todos ficarem numa boa.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Clima de suspense e dúvidas nas emoções. Procure ser transpa-
rente com o seu amor para que os problemas se dissipem e fi-
que apenas o amor verdadeiro do casal.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Dia positivo para o relacionamento com sonhos e emoções
que irão afastar de você os fantasmas das preocupações pes-
soais e trazer mais alegria e diversão.
Aquário (21/1 a 19/2)
Dia limite para você provar que as suas ideias podem trazer
bons resultados. Não deixe as coisas para outro dia, esforce-se
para concluir o que começou.
Peixes (20/2 a 20/3)
Volta do entusiasmo e otimismo, faça a diferença no seu
grupo, traga mais alegria e união. Chega de divergências, o
dia pode ser bem agradável e divertido.

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Creme de chocolate:
1 litro de leite
115 g de açúcar
Pitada de sal
115 g de açúcar
65 g de amido

3 gemas
2 ovos
40 g de cacau
80 g de manteiga

BOMBAS
TRADICIONAIS
DE CHOCOLATE

Bomba de chocolate como o próprio nome diz “es-
toura” na boca com o recheio cremoso na primei-
ra mordida. Em francês e na maior parte dos paí-
ses é conhecido como éclair e significa relêmpa-

go. Em espanhol é tratado como pepito. Esta é a receita
do chefe de cozinha Rafael Barros.

DANIEL BORK
Receita Minuto

Massa:
250 g de água
75 g de manteiga
½ colher (café) de sal

1 colher (café) de açúcar
150 g de farinha de trigo
250 g de ovos

Modo de preparo:
Ferva a água, o sal, o açúcar e a manteiga. Adicione a fa-
rinha de trigo e cozinhe por alguns minutos. Espere es-
friar e junte os ovos gradativamente. Modele com auxi-
lio do saco de confeitar e asse em forno 160oC até esta-
rem secas por dentro.

Modo de preparo:
Misture e aqueça os três primeiros ingredientes até a
fervura. Misture as gemas, os ovos, o açúcar, cacau e o
amido de milho. Junte ao leite quente mexendo sem-
pre até abrir fervura. Retire do Fogo. Adicione a man-
teiga e o chocolate picado. Peneire a mistura e cubra
com plástico filme, esfrie o mais rápido possível em ba-
nho-maria. Aplicar Fondant conforme instruções do fa-
bricante.

RODOLFO BARTOLINI/PORTAL DA BAND
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Taça Farroupilhai

1ª rodada

Amanhã

18h30 - Avenida x Caxias

20h30 - São José x Lajeadense

21h - Inter x Ypiranga

Domingo

16h - Cerâmica x Grêmio

17h - N. Hamburgo x Cruzeiro

18h30 - Juventude x Canoas

19h - Veranópolis x Pelotas

19h - São Luiz X Santa Cruz

Pato de 
saída?

Grêmio apresentou o zagueiro Werley Ex-Atlético-MG,
jogador era reserva no clube e enfrentava rejeição da torcida

O Milan cansou das
constantes lesões de
Alexandre Pato. O
clube está disposto a
negociar o atacante
na próxima janela de
trasnferências, de
acordo com o jornal
Corrierre dello Sport.

Segundo a publica-
ção, o jogador desfal-
cou o clube por 390
dias nos últimos dois
anos, ficando de fora
em 45 partidas.

Os dirigentes ita-
lianos se mostram ar-
rependidos por não
terem vendido Pato
ao PSG em janeiro.
Havia um acordo fi-
nanceiro entre os
clubes, mas o brasi-
leiro preferiu seguir
em Milão. METRO POA

144
jogos disputou Pa-
to pelo Milan em
cinco temporadas
no clube. Nesse pe-
ríodo ele marcou
61 gols pelo clube.

A quinta tentativa gremista
para achar um zagueiro que
chegue e tome conta da po-
sição foi apresentada on-
tem. Após as contratações
de Sorondo, Pablo, Douglas
Grolli e Naldo, a esperança é
Werley, jogador contratado
por empréstimo junto ao
Atlético-MG. 

Reserva de Réver e Rafael
Marques no Galo, o defen-
sor chega com o aval de
Vanderlei Luxemburgo,
com quem trabalhou em
2010. “Meu futebol cresceu
muito com ele, que passa
muita confiança para o
grupo”, contou.

Apesar de ter ultrapassa-
do a marca dos 100 jogos
com a camisa atleticana,
Werley vinha sendo perse-
guido pela torcida. “Lá joga-
dor que vem da base não é
tão bem vindo como quem
vem de fora. Fui muito cru-

cificado”, lamentou o refor-
ço gremista.

Time sem surpresas
Para enfrentar o Cerâmica,
domingo, em Gravataí, Lu-
xemburgo não contará com
o lesionado Souza. Com isso
Marquinhos segue no time.

Léo Gago volta ao time após
ter ficado de fora no último
jogo. Para o confronto do
fim de semana, a escalação
terá Victor; Gabriel, Gilberto
Silva, Naldo e Júlio Cesar;
Fernando, Léo Gago, Mar-
quinhos e Marco Antônio;
Kleber e Moreno. METRO POA

A quinta aposta
para a defesa

Surfe agita o fim de semana 
O surfe estará em alta na
Praia da Guarita, em Torres,
berço da modalidade no Es-
tado, neste fim de semana.
O segundo Madeirite Trópi-
co receberá mais de 150 sur-
fistas de diversas idades, em
um encontro de gerações do
esporte. Entre os nomes
confirmados para o evento
estão o do catarinense Neco
Padaratz, bicampeão mun-
dial (WQS) em 2003 e 2004,
e do gaúcho Rodrigo “Pe-
dra” Dornelles, que por
anos se manteve na elite do
Circuito Mundial. As provas
começam às 9h e terminam
às 17h de amanhã e de do-
mingo. METRO POA

A Fórmula Truck terá a lar-
gada de sua 17a edição no
domingo, às 13h05. A corri-
da no Velopark, em Nova
Santa Rita, marca o início de
uma temporada que prome-
te ser uma das mais disputa-
das da história,

Um dos destaques da
prova, que terá transmis-

são da Band, será Christian
Fittipaldi. O ex-piloto das
Fórmulas 1 e Indy substi-
tuirá ao suspenso Geraldo
Piquet nas duas primeiras
etapas do ano. “Vou traba-
lhar para fazer corridas
muito sólidas, prometo de-
volver o ‘brinquedo’ intei-
rinho”, brincou. METRO POA

Truck começa temporada 
no domingo, no Velopark

Se preparando 
para pegar o Peixe

Barrichello fecha
com a F-Indy

NELSON ANTOINE/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Rubens Barrichello com o macacão que usará na Fórmula

Indy

Rubens Barrichello trocou
de casa. Depois de 19 anos
na Fórmula 1, o piloto
confirmou oficialmente
que vai competir na tem-
porada 2012 na Fórmula
Indy, pela KV Racing. O
anúncio foi feito ontem
em coletiva de imprensa
em São Paulo. “O Brasil
agora mudou de endereço.
Saiu de Interlagos e foi para
o Anhembi”, declarou Barri-
chello, afirmando que espe-
ra dar sua tradicional sam-
badinha da vitória.

Rubinho aceitou o con-

vite do amigo Tony Kanaan
e fez testes nos Estados
Unidos com o carro da ca-
tegoria.

A indecisão de Barrichel-
lo também teve a preocupa-
ção com os circuitos ovais.
O brasileiro, entretanto,
confirmou que vai correr
em todas as pistas da Indy
na temporada, inclusive os
quatro ovais. “Os dirigentes
me falaram: você vai correr
todos os mistos e não em
Indianápolis, que é o mais
legal? Então topei correr
em todos.” METRO

‘Gastança’ 
do futebol
Um estudoo publicado pela
Mercado de Transferências
Global (TMS) relatou que
foram gastos US$ 3 bilhões
(cerca de R$ 5,13 bilhões)
em transferências interna-
cionais no último ano. So-
mente 20% desse montante
envolveu jogadores brasi-
leiros e argentinos. 

METRO POA

O Inter já vive a expectativa
do jogo contra o Santos, em
7 de março. O clima no trei-
no de ontem foi de Liberta-
dores, com jogadores moti-
vados e jogadas ríspidas. Em
uma delas, o meia Tinga fi-
cou irritado com Bolatti,
que dividiu de maneira for-
te com o atacante Gilberto.
“Isso faz parte, não tem pro-
blema nenhum”, minimi-
zou o técnico Dorival Júnior.

Mesmo que tenham par-
ticipado de toda a atividade,
Nei e Tinga, recuperados de
lesão, não começam jogan-

do contra o Ypiranga, ama-
nhã às 21h. A dupla come-
çou o trabalho entre os re-
servas e deverá ser titular
diante do Peixe. No meio da
atividade, Nei ingressou no
lugar de Elton.  Já Guiñazu
demorará mais alguns dias
para ser reintegrado.

O provável Inter para a
abertura do segundo turno
do Gauchão tem Muriel; El-
ton, Rodrigo Moledo, Índio
e Kleber; Sandro Silva, Bo-
latti, D’Alessandro, Oscar e
Dagoberto; Leandro Da-
mião. METRO POA

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA

Werley foi indicado por Vanderlei Luxemburgo

Tinga e Nei não devem ser titulares amanhã

ALEXANDRE LOPS/INTERNACIONAL

MAURÍCIO ROLOFF /DIVULGAÇÃO

Torres receberá grandes surfistas
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